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Aquest dimecres tindrà lloc la Solemne Processó del Prendiment

Aquest dimarts s'ha celebrat a Reus la processó de l'Amargura, coorganitzada per la
històrica Confraria de Sant Tomàs d'Aquino i la més recent Confraria de la Verge de
l'Amargura, i amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima
Sang. Van participar en la processó els Timbalers de Calanda, agermanats d'uns anys

ençà amb la confraria reusenca, amb una representació de la Cofradía Jesús
Nazareno de Calanda.

La processó va transcórrer des de dos punts diferents: la

Confraria de Sant Tomàs d’Aquino va sortir des de la plaça de la

Puríssima Sang cap als ravals del Pallol i Santa Anna fins a la

plaça de Prim, lloc on conflueix amb la Confraria de la Verge de

l’Amargura, que parteix de l’església de Sant Joan, seguint per

l'avinguda de Prat de la Riba, carrer de Llovera i plaça de Prim.

Obren els passos els Armats de la Reial Congregació de la

Puríssima Sang. Van continuar conjuntament el recorregut pels

ravals de Jesús i Martí Folguera fins arribar al carrer de

Misericòrdia.

En arribar el pas dels Estudiants a l’Institut Salvador Vilaseca,

els Armats de la Purísima Sang van oferir, com és tradicional,

una exhibició dels seus passos. Al finalitzar, el pas del 'Petó de

Judes' va entrar a l'església de Sant Francesc, donant per

acabada la primera processó de la Setmana Santa reusenca, la

de Dimarts Sant.

L’any 1950, la confraria de Sant Tomàs d’Aquino, d’’Els

Estudiants’ va sol�licitar a l’Arquebisbat de Tarragona i

l’Ajuntament de Reus, sortir en processó amb el pas de la Verge

de l’Amargura, que el tenien desat a l’antiga ermita del Roser.

Es va concedir el permís. Així, doncs, va ser el primer dimarts

que sortia. Per diverses circumstàncies, alguns anys es va sortir

el dimecres i, fins i tot, algun dijous. Posteriorment, el 1973 desapareix la processó de l’Amargura

i no torna a sortir fins vint anys després.

La Confraria de la Verge de l’Amargura, composat per membres del centre aragonès El Cachirulo

començà a sortir el 1994, en col.laboració, amb la tradicional Confraria dels Estudiants. El pas,

doncs, quedava sota el resguard d’aquesta entitat, que se n’havia fet càrrec des de 1988,

concretament dels aragonesos de “Raíces”. Cal ressaltar, també, que des de l’any 1999 els

acompanyen els timbalers de Calanda amb una representació de la Cofradía Jesús Nazareno

d’aquesta ciutat baixaragonesa.

El pas de la Verge de l’Amargura (Claudi Rius, 1941) representa la imatge del dolor, el seu nom

ho desvetlla ben clarament: l'amarga pena de Maria per la mort injusta del seu fill, Jesús. L'altre

pas correspon a la Confraria de Sant Tomàs d'Aquino, 'Els Estudiants'. La seva fundació remunta

al segle XVII, composta d'alumnes i exalumnes de secundària de la ciutat. 'El petó de Judes'

(1946) és obra de l'escultor reusenc Ramon Ferran.
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